
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 ها در آرایهبکارگیری رشته  ←  ۲۴بخش  –شارپ آموزش سی

 مقدمه 

ها توانید رشتهشما میهمین ترتیب نیز  ها ذخیره کنیم؛ بهای از ارقام را در آرایهتا کنون شما دیدید که چگونه مجموعه

 بیان جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.ها بههای خود ذخیره کنید. در این بخش ما کمی در رابطه با رشتهرا در آرایه

 هاها در آرایهبکارگیری رشته 

تغییر  String Arraysآن را به  Textبه فرم خود اضافه کرده و مشخصه  buttonهای سابق، یک با استفاده از پروژه

 دهید. روی آن دابل کلیک کنید تا وارد بخش کدنویسی آن شوید.

انتخاب کنید؛ شکل کلی تعریف آرایه  stringبایست نوع آرایه را از جنس برای اینکه متنی را در آرایه ذخیره کنید، می

 همچنان ثابت خواهد ماند.

string[] arrayStrings; 

arrayStrings = new string[5]; 

خانه برای شما در حافظه رزرو خواهد کرد که بتواند مقادیری از اون متن در خود ذخیره  ۵ای با بنابراین کد باال آرایه

 کند.

 کردیم:را مقدار دهی می intهای کنم؛ دقیقاً به همان شکلی که آرایهخانه را مقدار دهی می ۵اکنون این 

arrayStrings[0] = “This”; 

arrayStrings[1] = “is”; 

arrayStrings[2] = “a”; 

arrayStrings[3] = “string”; 

arrayStrings[4] = “array”; 



 

 

را برای شما  ForEachی جدید خود اضافه کنید تا در ادامه حلقه buttonکدهای باال را نیز به کدهای مربوط به 

 معرفی کنیم.

 ForEachای جدید با نام حلقه

 forبایست که از یک حلقه ی خود دسترسی پیدا کنید، میهای موجود در آرایهتک خانههمانند قبل، برای اینکه به تک

 ها را به خروجی بدهید. چیزی شبیه به کد زیر:های موجود گشت بزنید و مقادیر آنتک خانهاستفاده کرده تا در تک

for (int i=0; i != (arrayStrings.Length); i++) 

{ 

 listBox1.Items.Add(arrayStrings[i]); 

} 

گویند. این حلقه زمانی برای می foreachاید که به آن حلقه ی دیگری داریم که تا کنون با آن آشنا نبودهاما ما حلقه

کار کردن با این حلقه را برای شما توضیح هستید. نحوهای از مقادیر «مجموعه»شما کاربرد خواهد داشت که در حال کار کردن با 

 ما فعالً کد زیر را بجای کد باال در ادامه کدهایتان قرار دهید:خواهیم داد، ا

foreach (string ArrayElement in arrayStrings) 

{ 

 listBox1.Items.Add(ArrayElement); 

} 

شوند دقت ( که با رنگ آبی مشخص میKeywordsاید، به کلمات کلیدی )کپی کرده Visual Studioکد باال که در 

بسته در مقابل آن -شروع کرده و به همراه آن، یک جفت پرانتز باز foreachاند. شما ابتدا با کلمه کجاها قرار گرفتهکنید که در 

 کنید.بسته، محدود حلقه خود را مشخص می-قرار داده و با اضافه کردن یک جفت براکت باز

 به کد موجود در میان پرانتز دقت کنید؛ 

string ArrayElement in arrayStrings 

 stringنویسم. در قسمت اول، یعنی در واقع کد باال حاوی دو بخش است که ما آن را در یک بخش می

ArrayElement( شما یک متغیر جدیدی از همان نوع ،stringتعریف می )در هر های موجود کنید. این متغیر جدید، المان



 

 

ست که کنید. در قسمت دوم، مکانیداری میی خود را در نزد خودش نگهموجود در آرایه ( از مکانfor each)معنی کلمه  یک

 نویسید.، نام آن را میinگویید که نام آرایه/مجموعه شما چیست که پس از استفاده از کلمه کلیدی شارپ میشما به سی

زند، آن را در برده شده را گشت میآرایه/مجموعه نام هایتک خانهدر واقع این حلقه در هر مرحله از اجرای خود، تک

ArrayElement کند و سپس آن را به ذخیره میlistBox کند. به عکس زیر هم دقت کنید که مفهوم حلقه اضافه می

foreach کند:تر میرا برای شما ساده 
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